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ರ  ೋಜಾ ಪಾರ್ಕ್ಸ ಇವಳ ಜನ್ಮ 4 ಫ ಬರರವರಿ 1913ರಂದರ 
ಅಮೋರಿಕ ಯಲ್ಲಲಯ ಅಲಾಬಾಮಾ ಪಾರಂತ್ದ ರ್ಸ್ಕಜಿ ಎಂಬ ನ್ಗರದಲ್ಲಲ 
ಆಯಿತ್ರ. ಅವಳ ತಾಯಿ, ಲ್ಲಯೋನಾ ಎಡವಡ್ಸ ಮ್ಯಕಾಲ , ಶಾಲ  
ಶಿಕ್ಷಿಕ ಯಾಗಿದದಳು. ರ  ೋಜಾನ್ ತ್ಂದ , ಜ ೋಮ್್ ಮ್ಯಕಾಲ  ಬಡಿಗತ್ನ್ದಲ್ಲಲ 
ನ್ರರಿತ್ವರಾಗಿದದರರ ಹಾಗರ ಮ್ನ  ರ್ಕರ್ರುವ ವಯವಸಾಯ ಮಾಡರತಿ್ತದದರರ. 
ನಿಜ ನ  ೋಡಿದರ  ರ  ೋಜಾ ಓವಸ ಗರಲಾಮ್ನ್ ಮ್ರಿಮ್ಗಳಾಗಿದದಳು.          



ರ  ೋಜಾ ಹರಟ್ಟುದ ಮೋಲ  ಅವಳ ರ್ಕರರ್ರಂಬದವರ ಲ್ಲ ಅಲಾಬಾಮಾದಲ್ಲಲಯ ಪಾಇನ್ 
ಲ ವಲ್ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಲ ಇರಲ್ಲಕ ಕ  ಹ  ೋದರರ. ಆ ಊರಲ್ಲಲ ರ  ೋಜಾನ್ ಅಜಿಿ ಮ್ತ್ರಿ 
ಅಜಿ ಇರರತ್ತಿದದರರ. ಒಂದರ ಚಿರ್ಕಕ ತ  ೋರ್ದಲ್ಲಲಯ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಲ ಅವರರ ಇರರತ್ತಿದದರರ. ಈ 
ತ  ೋರ್ದ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಲ ದನ್ರ್ಕರರ, ಕ  ೋಳಿ ಮ್ತ್ರಿ ಸ್ರತಿ್ಮ್ರತಿ್ಲ್ರ ಸಾರ್ಕಷ್ರು ಹಣಿ್ಣನ್ 
ಮ್ರಗಳಿದದವು.   

ರ  ೋಜಾ ಎರಡರ ವರರಷ್ದವಳಿದಾದಗ ಆಕ ಯ ತ್ಮ್ಮ, ಸಿಲ ವಸ್ುರನ್ ಜನ್ಮವಾಯಿತ್ರ. 
ಆಮೋಲ  ಇವಳ ತ್ಂದ  ಕ ಲ್ಸ್ ಹರಡರರ್ಕಲ್ರ ಮ್ನ  ಹ  ರಬಿದದರರ. ಹೋಗಾಗಿ ಇವಳು 
ದ  ಡಡವಳಾಗರತಿ್ತರರವಾಗ ಆಕ  ತ್ನ್ನ ತ್ಂದ ಯನ್ರನ ಬಹಳ ರ್ಕಡಿಮ ವ ೋಳ  
ನ  ೋಡಿರಬಹರದರ.     

ದ  ಡಡವಳಾದ ಮೋಲ  ರ  ೋಜಾ ಅಜಿನ್ ತ  ೋರ್ದಲ್ಲಲ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡತ  ಡಗಿದಳು. 
ಮ್ಗಗಲ್ ಹ  ಲ್ದಲ್ಲಲ ಹತಿ್ತ ಕಿತ್ರಿವ ದಿನ್ಗ ಲ್ಲಯ ಕ ಲ್ಸ್ ರ್ಕ ಡ ಅವಳು 
ಮಾಡತ  ಡಗಿದಳು. ಬ ೋಸಿಗ ಯಲ್ಲಲ ತ  ೋರ್ದಲ್ಲಲಯ ಬ ೋಡವಾದ ಹರಲ್ರಲ, ರ್ಕಸ್ವನ್ರನ 
ಕಿತ  ಿಗ ಯರವ ಕ ಲ್ಸ್ವ್ಹರರತಿ್ತತ್ರಿ. ಚಳಿಗಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಮ್ತ ಿ ಹತಿ್ತ ಕಿತ್ರಿವ ಕ ಲ್ಸ್ಕ ಕ ಅವಳು 
ಅಣ್ಣಯಾಗರತ್ತಿದದಳು.   





ರ  ೋಜಾ ಚಿರ್ಕಕವಳಿದಾದಗ ಆಫ್ರರರ್ಕನ್ – ಅಮೋರಿರ್ಕನ್ (ರ್ಕೃಷಿ್ವರ್ಸದ) ಜನ್ರನ್ರನ   ಭ ೋದಭಾವದಿಂದ ಉಳಿದ ಬಿಳಿಯ 
ಜನ್ರರ ನ  ೋಡರತಿ್ತದದರರ. ಜಿಮ್ ಕ  ರ  ಕಾನ್ ನಿನಿಂದಾಗಿ ಶ ವೋತ್ ಮ್ತ್ರಿ ಅಶ ವೋತ್ರಲ್ಲಲಯ ವಂಶಭ ೋದ ತ್ರತಿ್ತ್ರದಿಯನ್ರನ 
ಮ್ರಟ್ಟುತ್ರ. ಬಸ್ರ್, ಟ ರೋನ್ರ, ಉದಾಯನ್ಗಳು, ನಿೋರಿನ್ ನ್ಲ್ಲಲ, ಚಿತ್ರಪರ್ಗೃಹ, ತ್ತಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮ್ರಂತಾದ ಸಾವಸಜನಿರ್ಕ 
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಲ ಬಿಳಿ ಹಾಗರ ರ್ಕರಿಯರಿಗಾಗಿ ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ವಯವಸ ಥ ಇರರತ್ತಿತ್ರಿ. ರ್ಕರಿಯರನ್ರನ ಅಸ್ಪೃಶಯರಂತ  ಕಾರ್ಲಾಗರತ್ತಿತ್ರಿ. 
ಎರಡ  ವರ್ಸದವರಲ್ಲಲ ಸೌಹಾದಸದ ಸ್ಂಬಂಧಗಳಿರರತಿ್ತರಲ್ಲಲ್ಲ. ಸ ೈನ್ಯದಲ್ಲಲ ರ್ಕ ಡ ವಂಶಭ ೋದದ ನಿೋತ್ತಯನ್ರನ 
ಅನ್ರಸ್ರಿಸ್ಲಾಗರತಿ್ತತ್ರಿ.    

 ಕ ೋವಲ್ ಬಿಳಿಯರಿಗಾಗಿ   



ಕ ೋವಲ್ ರ್ಕಪುಪ ಜನ್ರಿಗಾಗಿ!   



ರ  ೋಜಾ ಪಾಇನ್ ಲ ವಲ್ದಲ್ಲಲ ವಾಸಿಸ್ರತಿ್ತದಾದಗ ರ್ಕ -ರ್ಕಲರ್ಕ್-ಕಾಲಾನ್ ಎಂಬ ಬಿಳಿಯರ ಉಗರವಾದಿ 
ಸ್ಂಘರ್ನ ಯ ಪಾರಬಲ್ಯವ್ಹತ್ರಿ. ಈ ಸ್ಂಘರ್ನ  ರ್ಕರಿಯರನ್ರನ ಅಂಜಿಸಿ ನ್ಡರಗಿಸ್ರತಿ್ತತ್ರಿ. ಈ 
ಸ್ಂಘರ್ನ ಯ ಸ ೈನಿರ್ಕರರ ಮೈತ್ರಂಬ ಬಿಳಿ ಅರಿವ  ಹಾಗರ ಮ್ರಖ-ತ್ಲ ಯನ್ರನ ಮ್ರಚರುವ 
ಕಿವ್ಹಟ  ಪ್ಪಪಗ  (ಹರಡ್) ಹಾಕಿಕ  ಂಡರ ಜನ್ರಲ್ಲಲ ಭಯವನ್ರನಂರ್ರ ಮಾಡರತಿ್ತದದರರ. ದಕ್ಷಿರ್ದ ಎಲ್ಲ 
ನ್ಗರಗಳಲ್ಲಲಯ ಮ್ತ್ರಿ ಅಮೋರಿಕ ಯಲ್ಲಲಯ ಯಾವ ರಾಜಕಿೋಯ ಪರತ್ತನಿಧಿಗಳು ರ್ಕೃಷಿ್ವರ್ಸದ 
ಜನ್ರ, ರ  ೋಮ್ನ್ ಕಾಯಥ  ೋಲ್ಲರ್ಕರ ಮ್ತ್ರಿ ಜ ಯಗಳ ದ ವೋಶ ಮಾಡರತಿ್ತದದರ  ೋ ಅವರ ಲ್ಲರಿಗ  ಈ 
ಸ್ಂಘರ್ನ  ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡರತಿ್ತತ್ರಿ.             
ಈ ಉಗರವಾದಿ ಸ್ಂಘರ್ನ  ಸಾವ್ಹರಾರರ ರ್ಕಪುಪಜನ್ರ ಕ  ಲ  ಮಾಡಿತ್ರಿ. ಹಾಗರ ರ್ಕಪುಪಜನ್ರಲ್ಲಲ 
ಅಂಜಿಕ  ಹರಟ್ಟುಸ್ರತಿ್ತತ್ರಿ  ಈ ಉಗರವಾದಿಗಳಿಂದ ತ್ನ್ನ ರ್ಕರರ್ರಂಬವನ್ರನ ರಕ್ಷಿಸ್ರವಗ  ೋಸ್ಕರ 
ರ  ೋಜಾನ್ ಅಜಿ ಯಾವಾಗಲ್  ಬಂದ ರ್ಕನ್ರನ ಹಡಿದರಕ  ಂಡರ ತ್ತರರಗರತಿ್ತದದರರ.          







ರ  ೋಜಾನ್ ತಾಯಿ ಅವಳಿಗ  ಓದಲ್ರ ಬರ ಯಲ್ರ ರ್ಕಲ್ಲಸಿದಳು. ಅವಳು 
ಆರರ ವರರಷ್ದವಳಿದಾದಗ ರ್ಕಪುಪ ಜನ್ರಿಗ  ಮೋಸ್ಲಾಗಿರ್ು ಶಾಲ ಗ  
ಹ  ೋಗತ  ಡಗಿದಳು. ಆ ಶಾಲ  ಹಾಳು ಬಿದದ ಒಂದ ೋ ಕ  ೋಣ ಯಲ್ಲಲ 
ನ್ಡ ಯರತ್ತಿತ್ರ.ಿ ಈ ಶಾಲ  ವರರಷ್ದಲ್ಲಲ ಕ ೋವಲ್ ಐದರ ತ್ತಂಗಳು 
ನ್ಡ ಯರತ್ತಿತ್ರ.ಿ ಆದರ  ಬಿಳಿಯರಿಗಾಗಿದದ ಶಾಲ  ಸಾರ್ಕಷ್ರು 
ಕ  ೋಣ ಗಳಿರರವ ಒಂದರ ರ್ಕರ್ುಡದಲ್ಲಲ ವರರಷ್ದ ಒಂಬತ್ರಿ ತ್ತಂಗಳು 
ನ್ಡ ಯರತ್ತಿತ್ರ.ಿ   

ಪಾಇನ್ ಲ ವಲ್ದಲ್ಲಲಯ ಶಾಲ ಯಲ್ಲಲ ಏಳನ  ತ್ರಗತ್ತವರ ಗಷ ುೋ 
ರ್ಕಲ್ಲಸ್ರತ್ತಿದದರರ. ಮ್ರಂದಿನ್ ಶಿಕ್ಷರ್ಕಾಕಗಿ ಮಾಂಟ ಗ  ೋಮೋರಿ ಯಲ್ಲಲಯ 
ಶಾಲ ಗ  ಹ  ೋಗಬ ೋಕಾಗರತ್ತಿತ್ರ.ಿ 1929ರಲ್ಲಲ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಲಯ ಬ ೋನ -
ಬ ೋಸ್ರಿಕ ಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗ  ಕ ಲ್ ದಿನ್ ಶಾಲ ಗ  ಹ  ೋಗಲ್ರ 
ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಮದಲ್ಲಗ  ಅಜಿಿಯ ಶೂಶೂರಷ  ಆಮೋಲ  ತ್ನ್ನ 
ತಾಯಿಯ ಶರಶೂರಷ , ಹೋಗಾಗಿ ಅವಳ ಹಾಯಸ್ ಕಲ್ಲನ್ ಶಿಕ್ಷರ್ 
1933ರಲ್ಲಲ ಮ್ರಕಾಿಯವಾಯಿತ್ರ.       



1931ರಲ್ಲಲ ರ  ೋಜಾ ರ ೋಮ್ಂಡ ಪಾರ್ಕ್ಸ ಎಂಬ ತ್ರರರ್ನ್ನ್ರನ ಭ ಟ್ಟುಯಾದಳು. ಅವನ್ ವಯವಸಾಯ ನಾಭಿರ್ಕನ್ದಿತ್ರಿ. 
ಅವನ್ರ ರ್ಕೃಷಿ್ವರ್ಸದ ಜನ್ರ  ಮ್ರರ್ಕಿತ ಗ  ಹ  ೋರಾಡರವ ಒಂದರ ಸ್ಂಘರ್ನ ಯ ಸ್ದಸ್ಯನಾಗಿದದನ್ರ. ರ್ಕಪುಪ ಜನ್ರ 
ಹರ್ಕರಕಗಳನ್ರನ ತ್ತಳಿಸಿ ಹ ೋಳುವ ಹಾಗರ ಅವರ ಮೋಲ್ಲನ್ ದಬಾಾಳಿಕ  ಮ್ತ್ರಿ ಅನಾಯಯದವ್ಹರರದಧದ ಹ  ೋರಾರ್ದಲ್ಲಲ 
ಭಾಗವಹಸಿದ ರ ೋಮ್ಂಡನ್ ಬಗ ಗ ಅವಳಿಗ  ಸಾರ್ಕಷ್ರು ಅಭಿಮಾನ್ವ್ಹತ್ರಿ. ಡಿಸ ಂಬರ 1932ರಲ್ಲಲ ಅವರ 
ವ್ಹವಾಹವಾಯಿತ್ರ. ಈ ವ್ಹವಾಹ  ಸ್ಮಾರಂಭವು ಅವಳ ಪಾಇನ್ ಲ ವಲ್ದಲ್ಲಲಯ ಅಜಿನ್ ಮ್ನ ಯಲ್ಲಲ ನ ರವ ೋರಿತ್ರ.             



1940ರ ಪಾರರಂಭದಲ್ಲಲ National Association for the 

Advancement of Colored People (NAACP) ಈ ಸ್ಂಸ ಥಯ 
ಸ್ದಸ್ಯತ್ವವನ್ರನ ರ  ೋಜಾ ಸಿವೋರ್ಕರಿಸಿದಳು. ಈ ಸ್ಂಸ ಥಯರ ರ್ಕೃಷ್ಿವಣ್ಣೋಸಯರ ಹತ್ಕಾಕಗಿ 
ಮ್ತ್ರ ಿಅವರ ಮೋಲ್ಲನ್ ದಬಾಾಳಿಕ ಯನ್ರನ ಮ್ರಗಿಸ್ರವದಕಾಕಗಿ ಕಾಯಸ ಮಾಡರತಿ್ತತ್ರ.ಿ 
ರ ೋಮ್ಂಡ ಪಾರ್ಕ್ಸ ಎಷ  ುೋ ವರರಷ್ಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಂಸ ಥಗ  ಸ್ಂಬಂಧ 
ಇರ್ರುಕ  ಂಡಿದದನ್ರ. NAACPಯ ಸ್ದಸ್ಯಳಾದ ಮೋಲ  ಮಾಂಟ ಗ  ೋಮೋರಿ 
ಶಾಖ ಯ ಸ ಕ ರರ್ರಿಯಂದರ ಅವಳು ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡತ  ಡಗಿದಳು.       



ಮಾಂಟ ಗ  ೋಮೋರಿ ನ್ಗರ ಸಾರಿಗ   ಬಸಿ್ನ್ಲ್ಲಲಯ ಪರಯಾಣ್ಣರ್ಕರಿಗ  ಈ ನ್ಗರದಲ್ಲಲ 
ದ  ಡಡ ಪರಮಾರ್ದಲ್ಲಲ ಭ ೋದಭಾವ ಮಾಡರತಿ್ತರರವ ಅನ್ರಭವವ್ಹತ್ರ.ಿ    ರ್ಕರಿ ಬರಿ್ದ 
ಪರಯಾಣ್ಣರ್ಕರಿಗ  ಬಸಿ್ನ್ ಹಂದಿನ್ ಸಾಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲಯೋ ರ್ಕರಳಿತ್ರಕ  ಳುುವ ರ್ಕಡಾಡಯ 
ಮಾಡಲಾಗಿತ್ರ.ಿ ಮ್ರಂದಿನ್ ಸಿೋರ್ರಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇದದರ  ಅಲ್ಲಲ ರ್ಕ ಡರವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 
ರ್ಕೃಷ್ಿವಣ್ಣೋಸಯ ಪರಯಾಣ್ಣರ್ಕರರ ಮ್ರಂದಿನ್ ಬಾಗಿಲ್ಲನಿಂದ ಏರಿ ತ್ತಕಿರ್ರ ತ ಗ ದರಕ  ಂಡರ 
ಕ ಳಗಿಳಿದರ ಹಂದಿನ್ ಬಾಗಿಲ್ಲನಿಂದ ಏರಬ ೋಕಾಗರತ್ತಿತ್ರ.ಿ ನ್ಡರವ್ಹನ್ ಪಾಯಸ ೋಜದಲ್ಲಲ ಈ 
ರ್ಕಪುಪ ಜನ್ರಿಗ  ನ್ಡ ಯಲ್ರ ಅನ್ರಮ್ತ್ತ ಇರಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಷ  ುೋ ಸ್ಲ್ ಕಿಡಿಗ ೋಡಿ 
ಡಾರಯವಿರರರ ತ್ತಕಿರ್ರ ತ ಗ ದ ರ್ಕಪುಪ ಪರಯಾಣ್ಣರ್ಕರನ್ರನ ಅಲ್ಲಲಯ ಬಿರ್ರು ಬಸ್್ನ್ರನ 
ಓಡಿಸ್ರತಿ್ತದದರರ.          

1943ರಲ್ಲಲಯ ಒಂದರ ದಿನ್ ರ  ೋಜಾ ಪೂರ್ಸ ತ್ರಂಬಿದ ಬಸಿ್ನ್ಲ್ಲಲ ಮ್ರಂದಿನ್ 
ಬಾಗಿಲ್ಲನಿಂದ ಏರಿದಳು. ಬಸಿ್ನ್ ಡಾರಯವಿರ, ಜ ೋಮ್್ ಬಾಲಾರ್ಕನ್ರ ಅವಳಿಗ  ಕ ಳಗ  
ಇಳಿದರ ಹಂದಿನ್ ಬಾಗಿಲ್ಲನಿಂದ ಬರಲ್ರ ಹ ೋಳಿದನ್ರ. ಬಸಿ್ನ್ಲ್ಲಲ ಏರಿದದರಿಂದ ಅವಳು 
ಕ ಳಗಿಳಿಯಲ್ರ ಅಲ್ಲಗಳ ದಳು. ಅಲ್ಲದ  ಬಸಿ್ನ್ ಹಂದಿನ್ ಮ್ಗಗಲ್ಲ್ಲಲ ರ್ಕ ಡ ಪರಯಾಣ್ಣರ್ಕರರ 
ಕಿಕಿಕರಿದರ ತ್ರಂಬಿದದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ ರ್ಕ ಡ ಏರಲ್ರ ಶರ್ಕಯವ್ಹರಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದರ  ಅವಳು 
ಕ ಳಗಿಳಿದಳು. ಆ ಬಸ್ರ್ ಅವಳನ್ರನ ತ ಗ ದರಕ  ಳುದ  ಮ್ರಂದ  ಹ  ೋಯಿತ್ರ. ಅವಳು 
ಮ್ರಂದಿನ್ ಬಸಿ್ಗಾಗಿ ಕಾಯತ  ಡಗಿದಳು.      





ಹನ ನರಡರ ವರರಷ್ದ ಮೋಲ , 1955ರಲ್ಲಲ, ರ  ೋಜಾ ಪಾರ್ಕ್ಸ, ಇವಳಿಗ  ಜ ೋಮ್್ 
ಬಾಲಾರ್ಕ ಮ್ತ  ಿಮಮ ಕಾಣ್ಣಸಿದನ್ರ. ಆ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ ರ  ೋಜಾ ಮಾಂಟ -
ಗ  ೋಮೋರಿಯಲ್ಲಲಯ ಒಂದರ ಡಿಪಾರ್ಸಮಂರ್ಲ್ ಸ  ುೋರದಲ್ಲಲ ಅಸಿಸ್ುಂರ್ 
ಎಂದರ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡರತಿ್ತದದಳು. ಅವಳು ಕಿಲೋವಿಲಾಯಂಡಿನ್ ಬಸ್್ನ್ರನ ಏರಿ 
ನ್ಡರವ್ಹರರವ ಸಿೋಟ್ಟನ್ ಮೋಲ  ರ್ಕರಳಿತ್ಳು.  ಬಿಳಿ ಪರಯಾಣ್ಣರ್ಕರರ ನಿಂತಾಗ ರ್ಕಪುಪ 
ಪರಯಾಣ್ಣರ್ಕರರ ನ್ಡರವ್ಹನ್ ಸಿೋಟ್ಟನ್ ಮೋಲ  ರ್ಕರಳಿತ್ತದದರ  ಆ ಸಿೋರ್ರಗಳನ್ರನ ಖಾಲ್ಲ 
ಮಾಡರವ ರ್ಕರ್ುಳ  ಅಲ್ಲಲ ಇತ್ರ.ಿ ಮ್ರಂದಿನ್ ಸಾುಪ್ಪನ್ಲ್ಲಲ ಕ ಲ್ ಬಿಳಿ ಪರಯಾಣ್ಣರ್ಕರರ 
ಏರಿದರರ ಹಾಗರ ಮ್ಧಯದಲ್ಲಲ ಬಂದರ ನಿಂತ್ರರ. ಡಾರಯವಿರನ್ರ ಅಲ್ಲಲ ರ್ಕರಳಿತ್ 
ನಾಲ್ರಕ ರ್ಕಪುಪ ಪರಯಾಣ್ಣರ್ಕರಿಗ  ಸಿೋರ್ರಗಳನ್ರನ ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಿಳಿ ಜನ್ರಿಗ  
ರ್ಕರಳಿತ್ರಕ  ಳುಲ್ರ ಕ  ಡಿ ಎಂದರ ಹ ೋಳಿದನ್ರ. ಮ್ ರರ ಜನ್ರರ ಎದರದ ನಿಂತ್ರರ. 
ಆದರ  ರ  ೋಜಾ ಎದ ದೋಳಲ್ರ ಒಪಪಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಸಿ್ನ್ ತ್ತಕಿಟ್ಟಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಜನ್ 
ಕ  ರ್ುಷ ುೋ ದರಡಡನ್ರನ ಇವಳು ರ್ಕ ಡ ಕ  ಟ್ಟುದದಳು. ಮಾಂಟ ಗ  ೋಮೋರಿಯ 
ನಿಯಮ್ದಂತ  ಬಿಳಿ ಜನ್ರಿಗಾಗಿ ಸಿೋರ್ರ ಖಾಲ್ಲ ಮಾಡರವ ಬಗ ಗ ಅವಳಿಗ   
ಗ  ತಿ್ತತ್ರ.ಿ ಆದರ  ಈ ನಿಯಮ್ ಅನಾಯಯಕಾರರ್ಕವಾಗಿತ್ರಿ. ರ  ೋಜಾ 
ಏಳದಿದದನ್ರನ ರ್ಕಂಡರ ಜ ೋಮ್್ ಬಾಲಾರ್ಕನ್ರ ಪೋಲ್ಲಸ್ರನ್ರನ ರ್ಕರ ದನ್ರ. ಪೋಲ್ಲಸ್ರರ 
ರ  ೋಜಾಳನ್ರನ ಬಂಧಿಸಿ ಸ ರ ಮ್ನ ಗ  ರ್ಕರ ದರಕ  ಂಡರ ಹ  ೋದರರ.                   





ಮ್ರರ ದಿನ್ ರ  ೋಜಾಳನ್ರನ ಕ  ೋಟ್ಟಸನ್ಲ್ಲಲ ಹಾಜರರ ಪಡಿಸ್ಲಾಯಿತ್ರ. ವಂಶಭ ೋದದ ನಿಯಮ್ವನ್ರನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದದಕಾಕಗಿ ಅವಳಿಗ  
10 ಡಾಲ್ರರ ಮ್ತ್ರಿ ಕ  ೋಟ್ಟಸನ್ ವ ಚುವನ್ರನ ತ್ರಂಬರವ ಜರಮಾಸನ  ಮಾಡಲಾಯಿತ್ರ. ರ  ೋಜಾ ಅದಕ ಕ ಒಪಪಲ್ಲಲ್ಲ.   ರ  ೋಜಾನ್ 
ಲಾಯರರ ಸ್ರಪ್ಪರಂ ಕ  ೋಟ್ಟಸನ್ಲ್ಲಲ ಈ ತ್ತೋಪ್ಪಸನ್ ವ್ಹರ  ೋಧದಲ್ಲಲ ಅಪ್ಪೋಲ್ರ ಮಾಡಲ್ರ ಪರಯತ್ತನಸ್ತ  ಡಗಿದರರ.        

ರ  ೋಜಾಳನ್ರನ ಸ ರ ಹಡಿದಿರ್ು ಸ್ರದಿದಯರ ಗಾಳಿಯಂತ  ಎಲ್ಲ ರ್ಕಡ ಗ  ಹಬಿಾತ್ರ. ಆ ಊರಲ್ಲಲಯ ಆಫ್ರರರ್ಕನ್-ಅಮೋರಿರ್ಕನ್ ಸ್ಮಾಜಕ ಕ 
ಇದ ಲ್ಲ ಸ್ರಿಬರಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಮಾಜವು ಮಾಂಟ ಗ  ೋಮೋರಿ ಬಸ್ ಸಾರಿಗ  ಮೋಲ  ಬಹಷಾಕರ ಹಾಕಿತ್ರ. ಇನ್ರನ ಮ್ರಂದ  ಯಾವದ ೋ 
ಕ ಲ್ಸ್ಕಾಕಗಿ ಬಸಿ್ನ್ಲ್ಲಲ ಪರಯಾರ್ ಮಾಡರ್ಕ ಡದರ ಎಂದರ ರ್ಕರ್ುಪಪಣ  ಹ  ರಡಿಸಿತ್ರ. ಜನ್ರ ಲ್ಲರರ ಕ ಲ್ಸ್ಕ ಕ ಹ  ೋಗಲ್ರ ಬ ೋರ  ವಯವಸ ಥ 
ಮಾಡಿಕ  ಂಡರರ. ಕ ಲ್ ಜನ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗ ಯಿಂದ ಇಲ್ಲವ  ಸಾಯರ್ಕಲ್ ಮೋಲ  ರ್ಕರಳಿತ್ರ ಹ  ೋಗತ  ಡಗಿದರರ. ಕ ಲ್ಸ್ದ ಸ್ಥಳ ಎಷ ುೋ 
ದ ರಿರಲ್ಲ, ಜನ್ ಬಸ್್ನ್ರನ ಏರಲ್ಲಲ್ಲ.    



ಬಸಿ್ನ್ ಮೋಲ್ಲನ್ ಬಹಷಾಕರ ಆಂದ  ೋಲ್ನ ಯ ಮ್ರಂದಾಳುತ್ನ್ವನ್ರನ ಅಲ್ಲಲಯ ಡ ರ್ಕ್ಟರ ಅವ ಿನ್ ನ ಬಾಪಿ್ಪಸ್ು ಇಗಜಿಸಯ ತ್ರರರ್ 
ಪಾದಿರಯಾದ ಡಾ. ಮಾಟ್ಟಸನ್ ಲ್ರಥರ ಕಿಂಗ ಜರಯ ಇವರರ ವಹಸಿಕ  ಂಡರರ.   

ಆ ಸ್ಂಜ ಯ ಒಂದರ ವ್ಹಶಾಲ್ ಸ್ಭ ಯಲ್ಲಲ ಅವರರ ಭಾಷ್ರ್ ಕ  ರ್ುರರ. ಈ ಬಹಷಾಕರ ಏತ್ಕಾಕಗಿ ಎಂಬರದರ ಬಗ ಗ ತ್ತಳಿಸಿ ಹ ೋಳುವಾಗ 
ಒಂದರ ಕ್ಷರ್ ಜನ್ರಿಗ  ಅತಾಯಚಾರ ಸ್ಹಸ್ರವದರ ಶರ್ಕಯವಾಗಲಾರದರ ಎಂದರ ಅನಿನಸಿ ಬಿಡರತಿ್ದ . ನ್ಮ್ಮ ಮೋಲ  ಅತಾಯಚಾರ 

ಮಾಡರವವರಿಗ  ನಾವು ವಷಾಸನ್ರಗರ್ುಲ  ನಿಮ್ಮ ಅನಾಯಯ, ಅತಾಯಚಾರಗಳನ್ರನ ಸ್ಹಸ್ರತಿ್ ಬಂದಿದ ದೋವ , ಆದರ  ನಾವ್ಹೋಗ ಬಹಳ 
ದಣ್ಣದಿದ ದೋವ . ದಿನ್ ಪರತ್ತದಿನ್ ನ್ಮ್ಮನ್ರನ ಬ ೋರ  ರ್ಕ ಡಿಸ್ರವ, ಅಸ್ಪೃಶಯರಂತ  ನ  ೋಡರವ  ಭ ೋದಭಾವನ  ಮ್ತ್ರಿ ಅಪಮಾನ್ಗ ೈಯರಯವ 
ನ್ಡತ ಗ  ಬ ೋಜಾರರ ಪಟ್ಟುದ ದೋವ . ನ್ಮ್ಮ ಮೋಲ್ಲನ್ ದಬಾಾಳಿಕ ಯನ್ರನ ಇಂದಿನ್ವರ ಗ  ತಾಳ ಮಯಿಂದ ಸ್ಹಸ್ರತಿ್ತರರವ ಬಗ ಗ ನ್ಮ್ಗ  ಈಗ 
ಪಶಾುತಾಿಪವಾಗರತಿ್ಲ್ಲದ .  ಎಂದರ ಹ ೋಳಿದರರ.  



ಬಸ್ ಸಾರಿಗ ಯ ಮೋಲ್ಲನ್ ಬಹಷಾಕರ ಇಡಿೋ ವರರಷ್ 
ನ್ಡ ಯಿತ್ರ. ಆ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಯಾವದ ೋ ರ್ಕಪುಪ ಜನ್ ಬಸ್್ನ್ರನ 
ಏರಲ್ಲಲ್ಲ.   

ರ  ೋಜಾ ಪಾರ್ಕ್ಸ ಮ್ತ್ರಿ ಮಾಟ್ಟಸನ್ ಲ್ರಥರ ಕಿಂಗ ಇವರ 
ಮೋಲ  ವಾರಂರ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸ್ಲಾಯಿತ್ರ. ಬಿಳಿ 
ಉಗರವಾದಿಗಳು ಬಹಷಾಕರದಲ್ಲಲ ಭಾಗವಹಸಿದ ಎಲ್ಲ 
ಮ್ರಂದಾಳುಗಳ ಮ್ನ  ಮೋಲ  ಬಾಂಬ ಎಸ ತ್ರರ.    

13 ನ  ವ ಿಂಬರ 1965 ದಿನ್ ಅಮೋರಿಕ ಯ ಸ್ರಪ್ಪರಂ 
ಕ  ೋರ್ರಸ ಸಾವಸಜನಿರ್ಕ ಬಸಿ್ನ್ಲ್ಲಲಯ ವಂಶಭ ೋದದ 
ನಿೋತ್ತಯರ ಕಾನ್ ನ್ರ ಬಾಹಯವಾಗಿದ  ಎಂದರ ತ್ತೋಪುಸ 
ಕ  ಟ್ಟುತ್ರ. 21 ಡಿಸ ಂಬರರಂದರ ಈ ವಾತ ಸ 
ಮಾಂಟ ಗ  ೋಮೋರಿ ನ್ಗರಕ ಕ ತ್ಲ್ರಪ್ಪದ ನ್ಂತ್ರ 
ಬಹಷಾಕರವನ್ರನ ಹಂತ ಗ ದರಕ  ಳುಲಾಯಿತ್ರ. ಎಷ  ುೋ 
ವೃತಿ್ಪತ್ರಗಳು ರ  ೋಜಾ ಮ್ತ ಿೋ ಬಸಿ್ನ್ಲ್ಲಲ ರ್ಕರಳಿತ್ರ 
ಹ  ೋಗರತ್ತಿರರವ ಫೋಟ   ತ ಗ ದರ ಮ್ರದಿರಸಿದರರ.       







ಎಷ  ು ಜನ್ರಿಗ  ಅಮೋರಿಕ ಯಲ್ಲಲಯ ನಾಗರಿರ್ಕರ ಸ್ರಿಸ್ಮ್ 
ಹಕಿಕಗಾಗಿ ನ್ಡ ದ ಅಸ್ಹಕಾರ ಆಂದ  ೋಲ್ನ ಯ ಪಾರರಂಭ 
ರ  ೋಜಾ ಪಾರ್ಕ್ಸಳನ್ರನ ಬಂಧಿಸಿದ ದಿನ್ದಿಂದ ಆಯಿತ್ರ 
ಎಂದ ನಿನಸ್ರತಿ್ತದ . ಆದರ  ಅದರ್ಕ ಕ ಪೂವಸದಲ್ಲಲ, ಮೋ 1954 ರಲ್ಲಲ 
ನಾಯಯಾಲ್ಯವು ಶಾಲ ಗಳಲ್ಲಲ ವಂಶಭ ೋದ ಇರರ್ಕ ಡದರ ಹಾಗರ 
ರ್ಕಪುಪ ಹಾಗರ ಬಿಳಿ ಮ್ರ್ಕಕಳನ್ರನ ಬ ೋಪಸಡಿಸಿ ರ್ಕ ಡರವ ವಯವಸ ಥ 
ಮಾಡರ್ಕ ಡದರ ಎಂದರ ತ್ತೋಪುಸ ಕ  ಟ್ಟುತ್ರ.            

ಕ  ೋಟ್ಟಸನ್ ಆದ ೋಶದ ಮೋರ ಗ  ಬಸ್ರ್ ಹಾಗರ ಶಾಲ ಗಳಲ್ಲಲಯ 
ವಂಶಭ ೋದ ನಿೋತ್ತಯರ ಮ್ರಕಾಿಯವಾದರ  ರ್ಕಪುಪ ಜನ್ರನ್ರನ 
ತಾತಾ್ರದಿಂದ ನ  ೋಡರವ, ಭ ೋದಭಾವನ  ಮಾಡರವ ಬಗ  ಎಳುಷ್ರು 
ನಿಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ. ಸ್ರಿಸ್ಮ್ ನಾಗರಿರ್ಕ ಹಕಿಕಗಾಗಿ ನ್ಡ ಯರವ ಹ  ೋರಾರ್, 
ಪರತ್ತಭರ್ನ  ಮ್ರಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಲ ರ  ೋಜಾ ಉತಾ್ಹದಿಂದ 
ಭಾಗವಹಸ್ರತಿ್ತದದಳು.     





ಅವಳನ್ರನ ವ್ಹರ  ೋಧಿಸ್ರವ ಎಷ  ುೋ ಜನ್ರರ ಟ ಲ್ಲಫೋನ್ ಮಾಡಿ  ಅವಳಿಗ  ಹ ದರಿಕ   
ಹಾರ್ಕರತಿ್ತದದರರ. ಮ್ನ ಯಲ್ಲಲಯ ಎಲ್ಲರಿಗ  ಅವಳ ಸ್ರರಕ್ಷ ಯದ ೋ ಚಿಂತ .   1957ರಲ್ಲಲ 
ರ  ೋಜಾ ಮ್ತ್ರಿ ರ ೋಮ್ಂಡ ಪಾರ್ಕ್ಸ ಇವರರ ಮಾಂಟ ಗ  ೋಮೋರಿಯನ್ರನ ಬಿರ್ರು 
ಡ ಟಾರಇರ್, ಮಶಿಗನ್ದಲ್ಲಲ ಇರತ  ಡಗಿದರರ. ಡ ಟಾರಇರ್ದಲ್ಲಲ ಅವಳ ತ್ಮ್ಮ, 
ಸಿಲ ವಸ್ುರ ಇರರತ್ತಿದದನ್ರ. ರ  ೋಜಾನ್ ತಾಯಿ ರ್ಕ ಡ ಅವರ ಜತ  ಬಂದಳು.      
1965ರಿಂದ ರ  ೋಜಾ ಪಾರ್ಕ್ಸ ಡ ಟಾರಇರ್ದಲ್ಲಲಯ ಅಮೋರಿರ್ಕನ್ ಕಾಂಗ ರಸ್ 
ಪರತ್ತನಿಧಿಯಾಗಿದದ ಜಾನ್ ಕಾನ್ಯಸ್ಸನ್ ಆಫ್ರಸಿನ್ಲ್ಲಲ ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡತ  ಡಗಿದಳು. 
ಕ ಲ್ಸ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಅವಳು ರ್ಕೃಷಿ್ವರ್ಸದ ಜನ್ಕ ಕ ಅನ್ರರ್ಕ ಲ್ವಾಗರವ ಹಾಗ  
ಮ್ತ್ರಿ ಅವರ ಹತ್ವನ್ರನ ಜಪ್ಪಪಸ್ರವ ಹಾಗ  ಪರಯತ್ನ ಮಾಡರತಿ್ತದದಳು. ಅವರಿಗ  
ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡರತಿ್ತದದಳು. ಎಷ  ುೋ ಬಡವರಿಗ  ಮ್ನ  ಕ  ಡಿಸ್ಲ್ರ ಪರಯತ್ತನಸಿದಳು. 
1988ರಲ್ಲಲ ಅವಳು ಕ ಲ್ಸ್ದಿಂದ ನಿವೃತಿ್ಳಾದಳು.    

1970ರ ದಶರ್ಕವು ಆಕ ಗ  ಬಹಳ ರ್ಕಷ್ು ನಿೋಡಿತ್ರ. 1977ರಲ್ಲಲ ರ ೋಮ್ಂಡ ಪಾರ್ಕ್ಸನ್ರ 
ಯಾವದ  ೋ ಬ ೋನ ಯಿಂದ ಬಳಲ್ಲ ಸ್ತ್ರಿ ಹ  ೋದನ್ರ. ಮ್ರಂದಿನ್ ಕ ಲ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಲ 
ಅವಳ ತ್ಮ್ಮ ಸಾವ್ಹಗಿೋಡಾದನ್ರ. 1979ರಲ್ಲಲ ತಾಯಿ ಮ್ರರ್ ಹ  ಂದಿದಳು.    



1987ರಲ್ಲಲ Rosa & Raymond Parks Institute for Self-Development   
ಎಂಬ ಸ್ಂಸ ಥಯನ್ರನ ರ  ೋಜಾ ಸಾಥಪ್ಪಸಿದಳು. ಈ ಸ್ಂಸ ಥ ಯರವರ್ಕರಿಗ  ಶಿಕ್ಷರ್ ಪೂರ್ಸಗ  ಳಿಸ್ಲ್ರ 
ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡರತಿ್ತತ್ರಿ.      

ರ  ೋಜಾ ಪಾರ್ಕ್ಸ ಇವಳನ್ರನ ಜಗತ್ರಿ ನಾಗರಿರ್ಕ ಹರ್ಕರಕ ಆಂದ  ೋಲ್ನ ಯ ಜನ್ನಿ ಎಂದರ 
ಗರರರತ್ತಸ್ರತಿ್ದ . ಇವಳ ಆಂದ  ೋಲ್ನ ಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೋರಿಕ ಯಲ್ಲಲ ಸಾರ್ಕಷ್ರು ಸ್ರಧಾರಣ ಗಳಾದವು. 
ಅದರ ಪರಗತ್ತಶಿೋಲ್ ಪರಿವತ್ಸನ ಗ  ಂಡಿತ್ರ. ಈಗ ಅಮೋರಿಕ ಯಲ್ಲಲ ವಂಶ, ಬರಿ್, ಧಮ್ಸ, ಲ್ಲಂಗ 
ಇವುಗಳ ನ ವ ಮಾಡಿ ಹ  ೋರ್ಲ್ರಲ, ಸಿನ ೋಮಾ ಹಾಲ್, ಇಲ್ಲವ  ಕ ಲ್ಸ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಲ ಯಾವದ ೋ ರಿೋತ್ತಯ 
ಭ ೋದಭಾವನ ಗ  ಅನ್ರಮ್ತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿರ್ಕರಿಗ  ಮ್ತ್ ಕ  ಡರವ ಹರ್ಕಕನ್ರನ ಸ್ರರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ 
ಇಡಲಾಯಿತ್ರ.     

ರ  ೋಜಾ ಪಾರ್ಕ್ಸಳಿಗ  ಸಾರ್ಕಷ್ರು ಮ್ನ್ನಣ  ಹಾಗರ ಪಾರಿತ  ೋಷ್ರ್ಕಗಳು ದ  ರ ತ್ತವ . ಸಿಪಂಗಾನ್ಸ 
ಮಡಲ್, ಮಾಟ್ಟಸನ್ ಲ್ರಥರ ಕಿಂಗ ಅಹಂಸ  ಶಾಂತ್ತ ಪರಶಸಿಿ, Eleanor Roosevelt 

woman for Courage ಪರಶಸಿಿ, President Medal for Freedom, ಮ್ರಂತಾದ 
ಪರಶಸಿಿಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ರನ ಸ್ನಾಮನಿಸ್ಲಾಯಿತ್ರ. ರ  ೋಜಾ ಕ ೈಗ  ಂಡ ಕ ಲ್ಸ್ದ ನ ನ್ಪ್ಪಗಾಗಿ 
ಕಿಲೋವಿಲಾಯಂಡ ಅವ ಿನ್ ಯದ ಹ ಸ್ರನ್ರನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ರ  ೋಜಾ ಪಾರ್ಕ್ಸ ಬರಲ ವಾಿಡಸ ಎಂದರ 
ಇಡಲಾಯಿತ್ರ.     





ಆದರ  ಅವಳ ದೃಷ್ಟುಯಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲರ್ಕ ಕ ಮ್ಹತ್ವದ ಸ್ನಾಮನ್ವ ಂದರ  ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಂಶದ, ಎಲ್ಲ ಬರಿ್ದ ಜನ್ರರ ಸಾವಸಡನಿರ್ಕ 
ಬಸ್ರ್ಗಳಲ್ಲಲ ಪರಯಾರ್ ಮಾಡಬಹರದರ ಮ್ತ್ರಿ ಶಾಲ ಗಳಲ್ಲಲ ಯಾವದ ೋ ಭ ೋದಭಾವನ  ಇಲ್ಲದ  ಶಿಕ್ಷರ್ ತ ಗ ದರಕ  ಳುಬಹರದರ, 
ಎಲ್ಲರಿಗ  ಸ್ರಿಸ್ಮ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರರವದರ ಮ್ತ್ರಿ ಒಬಾರನ  ನಬಾರರ ಆದರದಿಂದ ಮಾತ್ನಾಡಿಸ್ರವದರ ಇರರತಿ್ದ .  



ಲ ೋಖರ್ಕರ ನ್ರಡಿ   

ರ  ೋಜಾ ಪಾರ್ಕ್ಸಳ ಜನ್ಮ ರ್ಸ್ಕಜಿ, ಅಲಾಬಾಮಾದಲ್ಲಲ ಆಯಿತ್ರ. ಅಲ್ಲಲ ರ್ಸ್ಕಜಿ ಇನಿ್ಟರ್ ಯರ್ ಎಂಬ 
ಸ್ಂಸ ಥ ಇತ್ರಿ. ಈಗ ಅದರ ರ್ಸ್ಕಜಿ ಯರನಿವಿಸಿಸಟ್ಟಯಾಗಿದ . ಈ ಇನಿ್ಟರ್ ಯರ್ನ್ರನ 1881 ರಲ್ಲಲ ಬರರ್ಕರ 
ಟ್ಟ ವಾಶಿಂಗುನ್ (1856-1915) ಸಾಥಪ್ಪಸಿದದನ್ರ. ಆಫ್ರರರ್ಕನ್ – ಅಮೋರಿರ್ಕನ್ ಯರವರ್ಕರಿಗ  ತ್ರಬ ೋತ್ತ 
ಹಾಗರ ವಯವಸಾಯದಲ್ಲಲ   ರ್ಕರಶಲ್ತ  ಕ  ಡರವ ಉದ ದೋಶದಿಂದ ಇದರ ಸಾಥಪನ ಯಾಯಿತ್ರ.      

ಶಾಲ ಗಳಲ್ಲಲ ವಂಶ, ವರ್ಸ, ಲ್ಲಂಗ ಭ ೋದವ್ಹರಬಾರದರ ಮ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಲಲ ಸ್ಮಾನ್ತ  ಇರಬ ೋಕ ಂದರ 
ಥರರಗರಡ ಮಾಶಸಲ್ ಎಂಬ ರ್ಕೃಷಿ್ವರ್ಸದ ಲಾಯರ ಹ  ೋರಾರ್ಕ ಕ ಇಳಿದಿದದನ್ರ. 1967ರಲ್ಲಲ 
ಥರರಗರಡ ಮಾಶಸಲ್ ಅಮೋರಿಕ ಯ ಸ್ರಪ್ಪರಂ ಕ  ೋಟ್ಟಸನ್ ನಾಯಯಧಿೋಶನ ಂದರ ನಿಯರರ್ಕಿನಾದನ್ರ. 
ಆತ್ನ್ರ ರ್ಕೃಷಿ್ವರ್ಸದ ಮರ್ು ಮದಲ್ಲನ್ ನಾಯಯಾಧಿೋಶ.      



ಮ್ಹತ್ವದ ಘರ್ನ ಗಳು 
1913 ರ್ಸ್ಕಜಿ ಅಲಾಬಾಮಾದಲ್ಲಲ ಜನ್ಮ  
1932 ರ ೋಮ್ಂಡ ಪಾರ್ಕ್ಸ ಜತ  ವ್ಹವಾಹ   
1943 ಮಾಂಟ ಗ  ೋಮೋರಿಯಲ್ಲಲ   NAACPಯ  ಸ್ಚಿವಳ ಂದರ ನಿಯರಕಿಿ      
1954 ಮೋ 17 ರಂದರ ಅತ್ರಯಚು ನಾಯಯಾಲ್ಯ ಶಾಲ ಯಲ್ಲಲ ವಂಶಭ ೋದವು ಕಾನ್ ನ್ರಬಾಹಯ ಎಂದರ ತ್ತೋಪುಸ 

 ನಿೋಡಿತ್ರ.        
1955 ಡಿಸ ಂಬರ1 ರಂದರ ಬಸಿ್ನ್ ಹಂಭಾಗದ ಸಿೋಟ್ಟನ್ ಮೋಲ  ರ್ಕ ಡಲ್ರ ಅಲ್ಲಗಳ ದಕಾಕಗಿ ಸ ರ ಮ್ನ ಗ  ರವಾನ       
1955  ಡಿಸ ಂಬರ 5 ರಂದರ ಮಾಂಟ ಗ  ೋಮೋರಿಯಲ್ಲಲ ಸಾರಿಗ  ಬಸ್ರ್ಗಳ ರ್ಕೃಷಿ್ವಣ್ಣೋಸಯರ ಸಾಮಾಜಿರ್ಕ  ಬಹಷಾಕರದ 

ಪಾರರಂಭ   
1956 ನ  ೋವ ಿಂಬರ 13 ರಂದರ ಸ್ರಪ್ಪರೋಮ್ ಕ  ೋರ್ರಸ ಸಾವಸಜನಿರ್ಕ ಬಸ್ರ್ಗಳಲ್ಲಲಯ ವಂಶಭ ೋದ ಗ ೈರ  ಕಾನ್ ನ ಂದರ 

ತ್ತೋಪುಸ ಕ  ಟ್ಟುತ್ರ. ಎಲ್ಲರಿಗ  ಎಲ್ಲಲ ಬ ೋರ್ಕರ ಅಲ್ಲಲ ರ್ಕ ಡರವ ಸಾವತ್ಂತ್ರಾ ಕ  ಟ್ಟುತ್ರ.    
1956   ಡಿಸ ೋಂಬರ 21 ಕ ಕ ಬಹಷಾಕರದ ಸ್ಮಾಪ್ಪಿ   
1957   ಡ ಟಾರಇರ್ಕ ಕ ಆಗಮ್ನ್      
1965 ಅಮೋರಿರ್ಕನ್ ಕಾಂಗ ರಸ್ ಸ್ದಸ್ಯ ಜಾನ್ ಕಾನ್ಯಸ್ಸ ಇವರ ಕಾಯಾಸಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಕ ಲ್ಸ್ಕ ಕ ಸ ೋರಿದಳು     
1987 Rosa & Raymond Parks Institute for Self Development ಈ ಸ್ಂಸ ಥಯ ಸಾಥಪನ    
     President Medal for Freedom  ಕ  ರ್ರು ಸ್ನಾಮನ್      
2005 ಆಕ  ುೋಬರ 24 ರಂದರ ಡ ಟಾರಇರ್, ಮಶಿಗನ್ದಲ್ಲಲ ಮ್ೃತ್ರಯ   




